
Zaawansowane 
roZwiąZania energetycZne

nowe możliwości
w twoich rękach 
AkumulAtory NexSyS®



AkumuLATOry NA miArę 
zmiENiAjącEgO Się ryNku  

użytkownicy elektrycznych wózków magazynowych coraz częściej 
rezygnują z zakupu pojazdów,  decydując się na wynajem 
długoterminowy lub umowę leasingową. To oznacza, że akumulatory 
trakcyjne muszą charakteryzować się żywotnością nie krótszą niż okres 
wynajmu. jednocześnie operatorzy wózków starają się ograniczyć prace 
obsługowe związane z pojazdem do minimum i zwiększyć elastyczność 
eksploatacyjną, a to wymaga niezawodnego zasilania, także w pracy 
wielozmianowej.

Na szczęście wszystko to jest możliwe  
z akumulatorami NexSys®, opracowanymi przez EnerSys®. 

AkumuLATOr NEXSyS® TO OdPOWiEdź NA 
WSPółczESNE POTrzEBy W mAgAzyNiE

Akumulatory NexSys® są oferowane przez EnerSys® w dwóch 
modelach. Oba oparte są na technologii TPPL, czyli zastosowaniu 
cienkich płyt z czystego ołowiu. TPPL  gwarantuje niezrównaną 
wydajność w szerokim zakresie zastosowania: ułatwia dorywcze 
podładowywanie akumulatorów, pozwala zapomnieć o konieczności 
uzupełniania elektrolitu i dodatkowo ogranicza albo całkowicie 
eliminuje wymuszone wymiany akumulatora w czasie pracy. 

EnerSys® specjalizuje się w technologii TPPL już od ponad 40 lat. To 
wieloletnie doświadczenie i rozległa wiedza pozwoliły na opracowanie 
dwóch modeli akumulatorów dla wszelkich zastosowań w transporcie 
magazynowym:

Zaawansowane 
roZwiąZania 
energetycZne

doskonała sprawność i alternatywa dla 
tradycyjnych akumulatorów kwasowo-
ołowiowych oraz żelowych, dla  małych i 
średnich obciążeń

Efektywna alternatywa dla akumula-
torów litowo-jonowych, skonstruowane 
w technologii TPPL z domieszką węgla w 
materiale aktywnym, dla średnich i dużych 
obciążeń

AkuMuLATORY NExSYS® CORE AkuMuLATORY NExSYS® PuRE



Doskonały wybór Dla  
operatorów wózków
Technologia TPPL zastosowana w akumulatorach NexSys® 
pozwala  użytkownikom uniknąć:

•  konieczności pełnego cyklu ładowania w trakcie lub po zakończeniu 
zmiany - w przeciwieństwie do standardowych akumulatorów 
kwasowo-ołowiowych - akumulatory NexSys® mogą być 
podładowywane podczas krótkich przerw w pracy, bez konieczności 
osiągnięcia pełnego stanu naładowania;

•  zakupu urządzeń do transportu i wymiany baterii,  posiadania 
zapasowych akumulatorów oraz miejsca do ich przechowywania;

•  konieczności budowy ładowni akumulatorów z wydajną instalacją 
wentylacji; 

•  uzupełniania elektrolitu poprzez dolewanie do akumulatora wody 
demineralizowanej;

 
•  wysokich kosztów  zużycia energii wynikających z przeładowania 

akumulatorów podczas ładowania

lepsze Dla Ciebie 

Technologia zastosowana w akumulatorach  
NexSys® to gwarancja:

• praktycznie bezobsługowej eksploatacji;

•  maksymalnej dostępności, szybkiego ładowania i możliwości 
krótkich  podładowań; 

•  wysokiej dobowej wydajności energii - do 160% pojemności 
znamionowej c5 na dobę 

•  podwyższonej odporności na korozję dzięki drobnoziarnistej 
strukturze; 

•  dużego współczynnika recyklingu dla zastosowanych materiałów;

•  minimalnej emisji gazów - rozwiązanie idealne do stosowania w 
sklepach, magazynach z żywnością, miejscach publicznych czy przy 
wrażliwej na zanieczyszczenia atmosfery produkcji;

•  bezpiecznej i sprawdzonej konstrukcji;

• szybkiego zwrotu z inwestycji;

•  przedłużonej żywotności  oraz obniżonych kosztów inwestycyjnych i 
eksploatacyjnych  (TcO) -  ułatwia to użytkownikom  przejście na 
model wynajmu długoterminowego;

Minimalna obsługa/ 
zerowa wymiana 
baterii

Maksymalna 
dostępność i 
elastyczność

Bardzo szybkie 
ładowanie

Zdolność do krótkch  
podładowywań  
(podobnie jak w 
akumulatorach litowo 
- jonowych)

Wydłużona trwałość

Obniżony całkowity 
koszt zakupu i 
eksploatacji(TCO)

pełne i  szybkie  
wsparcie  
techniczne

lepsze Dla twojej firmy



DLACZEGO WARTO WYBRAć AkuMuLATORY NExSYS®?

Cechy akumulatorów NexSys® CORE: Cechy akumulatorów NexSys® PuRE:

Więcej energii
-  10% więcej energii i mocy w porównaniu ze standardowymi 

akumulatorami kwasowo -ołowiowymi i 15% więcej niż 
w akumulatorach żelowych. Akumulator NexSys® cOrE 
charakteryzuje się wyjątkowo wysoką gęstością energii. jest 
to wynik zastosowania płyt  o grubości 0,8 mm, co pozwala na 
zwiększenie ich liczby w ogniwach. W akumulatorach NexSys 
znajduje się 3-krotnie więcej płyt niż w akumulatorach 
żelowych i kwasowo-ołowiowych o tej samej objętości.

Okazjonalne niepełne podładowania 
-  umożliwiają pracę wózka z częściowo naładowanym 

akumulatorem (PSoc) dzięki bardzo wysokiej gęstości energii 
i mocy, w połączeniu z ograniczoną wrażliwością na  duże 
prądy rozładowania.

Ładowanie
-  Wózki mogą przepracować całą zmianę /  lub  dłużej, bez 

konieczności przerwy w pracy, w celu wymiany akumulatora 
lub jego naładowania. Akumulator NexSys® cOrE można 
naładować albo podładować za pomocą prostownika 
NexSys o średniej mocy (0,2 c5) w czasie około 6 godzin. 
Bateria NexSys zapewnia o 15% energii i mocy więcej niż 
standardowy akumulator żelowy, co przekłada się na dłuższą 
żywotność (płytsze rozładowania) i codzienną wydajność.

Żywotność
-  długa żywotność – do 1500 cykli przy głębokości rozładowania 

60%. Żywotność (mierzona w cyklach) zwiększa się wykładniczo 
wraz z mniejszą głębokością rozładowania. maksymalna 
dopuszczalna głębokość rozładowania wynosi 80%.

Dostępność w rozmiarze DIN lub BS oraz w wariancie COMpact

CORE i więcej
-  Wszystkie zalety akumulatora NexSys® cOrE plus bardzo  

szybkie ładowanie oraz wyjątkowa wydajność i wytrzymałość 
przy pracy w stanie częściowego naładowania (w cyklach 
PSoc).

Konstrukcja wzbogacona  węglem
-  udoskonalona technologia TPPL, oparta na  cienkich płytach 

z czystego ołowiu, wzbogaconych dodatkiem węgla do masy 
aktywnej.  Węgiel ogranicza zasiarczenie płyt ujemnych i 
jednocześnie zwiększa ich powierzchnię oraz porowatość. 
Ponadto zmniejszeniu ulega rezystancja wewnętrzna, co 
wpływa na wzrost sprawności ładowania.

Stan częściowego naładowania
-   Praca z podładowaniami w stanie częściowego naładowania 

(PSoc) to doskonałe rozwiązanie dla obsługi wózków w 
systemie wielozmianowym. możliwość krótkiego jak i 
dłuższego  podładowywania pozwala realizować zadania 
wykraczające poza czas pracy wózka, zależnego od 
znamionowej  pojemność akumulatora.

Szybkie ładowanie
-  zdolność bardzo szybkiego ładowania ze współczynnikiem 

ładowania od 0,25 do 0,4 przy zastosowaniu prostownika 
NexSys®+.

Żywotność
-   Nawet o połowę większa liczba cykli  żywotności 

akumulatora NexSys® PurE przy eksploatacji   w zakresie do 
50% głębokości rozładowania .

Dostępność w rozmiarze DIN lub BS oraz w wariancie COMpact



Mniejszych wymagań serwisowych niż w przypadku akumulatorów 
kwasowo-ołowiowych  
- Brak konieczności uzupełniania elektrolitu

Konstrukcji wewnętrznej zmniejszającej możliwość wycieku elektrolitu 
- Elektrolit jest zaabsorbowany w materiale separatora Agm

Krótszych czasów ładowania
- Wzrost wydajności i niższe koszty eksploatacji

Dłuższej trwałości użytkowej
- Niż w przypadku akumulatorów żelowych (VrLA)

Ogniwa akumulatora NexSys® ATEX występują w niemal wszystkich rozmiarach DIN

akumulatory nexsys® Core - atex

Akumulator NexSys® CORE występuje w wersji ATEX. 

Termin ATEX odnosi się do stref niebezpiecznych, potencjalnie 
narażonych na wybuchy, z uwagi na możliwą obecność pyłów, 
oparów lub gazów mogących ulec zapłonowi lub eksplodować. 

Akumulatory ATEX są zaprojektowane do pracy w wózkach 
przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem zgodnie  z 
dyrektywą 94/9/WE z 23 marca 1994 roku. zgodność potwierdzono 
w odniesieniu do dokumentacji SirA ATEX oraz SirA iEcEx.

Akumulatory NexSys® ATEX  różnią się od żelowych lub kwasowo-
ołowiowych akumulatorów ATEX w zakresie:



AkuMuLATOR NExSYS® COMPACT – PROSTSZE ŁADOWANIE, WIękSZA ELASTYCZNOŚć 

Aby zaspokoić zapotrzebowanie na bardziej elastyczne i zintegrowane rozwiązania,  
EnerSys® opracował zaawansowaną gamę 24-woltowych akumulatorów dla wózków 
paletowych klasy III, które łączą w sobie łatwość ładowania i nowoczesną konstrukcję.

Akumulatory NexSys® cOrE oraz NexSys® PurE są oferowane w 
wariancie cOmpact, tj ze zintegrowanym prostownikiem NexSys® 
i Systemem monitorowania Stanu Akumulatora (BmS-Battery 
management System). Takie rozwiązanie umożliwia ładowanie 
akumulatora w każdej chwili, przy najbliższym dostępnym gnieździe Ac. 
redukuje to konieczność nieekonomicznego i czasochłonnego 
transportowania akumulatorów do odległych stacji ładowania. 

System cOmpact eliminuje także konieczność inwestowania w 
stanowiska ładowania, sprzęt transportujący baterie oraz miejsca 
postojowe. 

Jak to działa?

Prostownik on-board zamontowany jest na górnej części 
akumulatora. ładowanie odbywa sie w sposób bezpieczny, 
szybki i wydajny, co przekłada się na krótszy czas postoju wózka. 
Autonomiczny czujnik natężenia prądu mierzy średni prąd 
rozładowania i ładowania, przekazując odczytane wartości do  
Wi-iQ®, urządzenia monitorującego stan akumulatora. 
Akumulator jest także wyposażony w urządzenie LVA ostrzegające 

o niskim napięciu oraz moduł komunikacji Bluetooth BLE z 
aplikacją mobilną ENS connect. To wszystko pozwala na 
szczegółowe nadzorowanie floty pojazdów.

Akumulator 
NexSys®  
COMpact

Akumulator 
NexSys® 

CORE lub PuRE

System 
Monitorowania 

stanu akumulatora 
(bms)

prostownik 
COMpact

Akumulator NexSys® cOmpact oznacza zoptymalizowane zarządzanie energią w elektrycznych wózkach paletowych, zapewniając 
maksymalną sprawność (do 94%), dostępność, wygodę oraz oszczędności czasu i energii. 



Wiedza na temat kontroli użytkowania wózka i zasilającego go 
akumulatora pozwala na optymalizację wydajności eksploatacyjnej. 
Akumulatory NexSys® cOrE oraz NexSys® PurE wyposażone są w 
Wi-iQ®,  najnowszej generacji urządzenia monitorujące, które 
bezprzewodowo komunikują się z aplikacją mobilną ENS connect. 

Program XinxTm to rozbudowana opcja monitoringu. Xinx pozwala na  
konfigurację w chmurze danych pozyskanych z Wi-iQ® i efektywnemu 
zarządzaniu pracą akumulatorów.

mocowany na desce rozdzielczej pojazdu 
inteligentny wyświetlacz Truck-iQTm to kolejna 
propozycja monitoringu. Truck-iQ pozwala na 
obserwowanie aktualnego stanu naładowania 
akumulatora i innych kluczowych parametrów w 
czasie rzeczywistym, bez konieczności opuszczania 
pojazdu. dzięki pozyskanej wiedzy, operator może 
bezzwłocznie zareagować, usprawnić pracę i zapobiec 
niepotrzebnym przestojom.

EnerSys® oferuje specjalistyczny pakiet serwisowy, który zapewni 
odpowiednią kontrolę stanu akumulatorów, zapewniającą sprawną 
eksploatację wózków elektrycznych i całkowicie eliminującą 
nieplanowane przerwy w pracy.

ROZBuDOWANY SYSTEM MONITORINGu BATERII 
OPTYMALIZuJE JEJ WYDAJNOŚć.

PRAWDZIWA MOC, DOSkONAŁA  
SPRAWNOŚć, NAJLEPSZY WYBóR

Akumulatory NexSys® to najlepszy wybór dla użytkowników wózków 
widłowych do transportu magazynowego.

Szczegółowe informacje na temat NexSys® oraz dane
kontaktowe do EnerSys® znajdują się na stronie 
www.discovernexsys.com
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Urządzenia do monitorowania akumulatorów 
Wi-iQ® pobierają dane dotyczące zużycia 
energii i stanu naładowania z czujników 
akumulatora pojazdu.

Dane są automatycznie zbierane i analizowane przez oparty 
na chmurze system zarządzania eksploatacją akumulatorów 
XinxTM.

Instrukcje działania można uzyskać w 
postaci czytelnych raportów  
dostępnych z komputera, tabletu  
lub smartfona.Dane mogą być dostarczane drogą bezprzewodową do 

inteligentnego wyświetlacza Truck iQ w każdym pojeździe, 
co pozwala operatorom dostrzec i reagować w czasie 
rzeczywistym na problemy związane ze stanem akumulatora.

krok 2

krok 1

krok 4

Krok 3



ENERSYS TO ŚWIATOWY
LIDER W DZIEDZINIE
MAGAZYNOWANIA
ENERGII W ZASTOSOWANIACH
PRZEMYSŁOWYCH.

O ENERSYS®

EnerSys, światowy lider w dziedzinie  rozwiązań energii 
zmagazynowanej do zastosowań przemysłowych, produkuje 
i dystrybuuje akumulatory rezerwowe i trakcyjne, 
prostowniki akumulatorowe, urządzenia energetyczne, 
akcesoria do akumulatorów i obudowy do akumulatorów do 
zastosowań zewnętrznych dla klientów na całym świecie.  

Akumulatory trakcyjne i prostowniki są wykorzystywane w 
elektrycznych wózkach widłowych i innych pojazdach o 
napędzie elektrycznym. 

Akumulatory rezerwowe są stosowane w telekomunikacji i 
sektorze usług użyteczności publicznej, w źródłach 
nieprzerwanego zasilania oraz w innych zastosowaniach 
wymagających wykorzystania zmagazynowanej energii, 
takich jak służba zdrowia, lotnictwo i systemy obronne. 

Obudowy do zastosowań zewnętrznych są używane w 
telekomunikacji, sieciach kablowych, przedsiębiorstwach 
użyteczności publicznej, transporcie oraz w sektorze 
rządowym i obronnym. 

Przejęcie Alpha Technologies pozwoliło na rozszerzenie 
oferty EnerSys o wysoce zintegrowane rozwiązania i usługi 
energetyczne dla klientów z sektora usług, 
telekomunikacyjnych,  źródeł  odnawialnych i 
przemysłowych.

EnerSys zapewnia także usługi posprzedażowe i wsparcie 
klienta w ponad 100 krajach za pośrednictwem oddziałów 
sprzedażowych i produkcyjnych na całym świecie.

www.enersys.com

EnerSys EMEA 
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug
Switzerland

Centrala i Marketing
EnerSys Sp. z o.o.
ul. Leszczyńska 73
43-300 Bielsko-Biała
www.hawker.pl
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